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Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki są integralną częścią Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Liceum 

Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek U. R. w Poznaniu 

  

Wiadomości uczniów sprawdzane są w formie: 

Poziom podstawowy: Poziom rozszerzony: 

● zadania domowego (waga 1)  ● zadania domowego (waga 1)  

● aktywności (waga 1)  ● referatu, prezentacji (waga 1)  

● odpowiedzi ustnej (waga 1)  ● aktywności (waga 1)  

● kartkówki niezapowiedzianej (waga 1) ● odpowiedzi ustnej (waga 1)  

● kartkówki zapowiedzianej (waga 2) ● kartkówki (waga 2)  

● praca własnej (np. referatu, prezentacji, 

przeprowadzenie i opracowanie wyników 

doświadczenia) waga 2 

● sprawdzianu z partii materiału obejmującego więcej niż 

3 lekcje (waga 2)  

● sprawdzianu (waga 3)  ● pracy klasowej z całego działu (waga 3)  

  

1. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na oceny zgodnie z WZO.  

2. Wagi poszczególnych form sprawdzania wiadomości podano w nawiasach. Ocena na półrocze jest liczona jako 
średnia ważona z ocen bieżących. Ocena roczna jest średnią z ocen z pierwszego i drugiego semestru. 

3. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek napisać zaległy test, sprawdzian lub wykonać pracę która została zadana 

w czasie jego nieobecności zgodnie ze wskazówkami nauczyciela maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły (nie dotyczy sytuacji wyjątkowych). Uczeń który w ustalonym terminie nie podejdzie do 

sprawdzianu, kartkówki, będzie zobowiązany do napisania jej na pierwszej lekcji po upłynięcia terminu. Oddanie 

pustej kartki będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

4. Wszystkie formy sprawdzenia wiedzy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe (z wyjątkiem 

niezapowiedzianych) tzn. uczeń musi je wykonać w ustalonym przez nauczyciela terminie. Uczeń, który 

w ustalonym terminie nie nadrobi zaległości („nb” lub „bz”) w przypadku mniejszej pracy lub kartkówki otrzyma 

ocenę niedostateczną (1) w przypadku pracy obejmującej duży zakres materiału (np. cały dział) lub sprawdzianu, 

otrzyma oprócz dotychczasowego „nb” lub „bz” wpis „mn” (materiał nie zaliczony). Niezaliczony materiał („mn”) 

skutkuje obniżeniem oceny śródrocznej lub rocznej o jeden stopień. Od powyższego zapisu możliwe są 

odstępstwa w wyjątkowych przypadkach, np. długotrwałej choroby. 

5. Uczeń, który wie, że nie będzie mógł napisać pracy w ustalonym dla klasy terminie, zgłasza ten fakt nauczycielowi 

wcześniej w celu ustalenia indywidualnego terminu pisania pracy. 

6. WYMAGANE JEST POPRAWIANIE OCENY NIEDOSTATECZNEJ  ZE SPRAWDZIANU, ZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI, 

DUŻEJ PRACY DOMOWEJ (PROJEKTU). Sugerowane jest również poprawienie oceny dopuszczającej. Ocena z 

poprawy nie anuluje ocen otrzymanych wcześniej. Termin poprawy ustalany jest z nauczycielem w momencie 

oddania sprawdzianu. 

7. Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (klasa rozszerzona i klasa 3 czteroletniego LO 
dwa razy), co zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym przez zapisanie daty tegoż nieprzygotowania. 



Nieprzygotowania nie dotyczą zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. Nieprzygotowania 
nie przechodzą na kolejny semestr.  

8. Uczeń za aktywność może otrzymać +, 3 plusy ocena db, 4 plusy ocena bdb, 5 plusów cel, 3 minusy to ocena 
ndst).  

9. W klasie maturalnej będą systematycznie przeprowadzane kartkówki i sprawdziany z materiału powtórkowego 
z klas  wcześniejszych, zapowiadane wcześniej i oceniane wg powyższych zasad zgodnie z WZO. 

10. Popełnienie przez ucznia plagiatu skutkuje oceną niedostateczną z wagą odpowiednią do typu pracy bez 
możliwości poprawy. „Plagiat jest przestępstwem, polegającym na przepisywaniu tekstu innego autora 
i podpisywaniu go własnym nazwiskiem. Dotyczy to także ściągania tekstów z sieci, w tym ogólnodostępnych, czy 
przytaczania w niewiele zmienionej wersji tekstów bez podania źródła. Nie wolno jest przepisywać cudzych 
tekstów bez podania źródła. Nie należy też podawać za swoje cudzych idei, czyli nie przepisując dosłownie, 
używać cudzych idei, pomysłów, modeli, teorii, bez powołania się na ich autora. Kiedy korzystamy z cudzego 
tekstu i/lub idei, koniecznie powołujemy się na źródło.” 

11. Sprawdzone, ocenione prace pisemne są udostępniane Uczniom na lekcji i omawiane przez Nauczyciela.  

12. Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne są udostępniane Uczniom i ich Rodzicom do końca trwania 
danego roku szkolnego.  

13. Uczeń ma prawo odwołać się od przewidywanej rocznej oceny z fizyki – warunki i tryb uzyskania oceny wyższej 
niż przewidywana określa WZO.  

14. Od powyższych zasad oceniania mogą być odstępstwa, ale tylko na korzyść ucznia.  

 

 

 
DODATKOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PRACY W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO. 

1. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem narzędzi: Google Classroom oraz Librus Synergia 

2. Uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach w sposób ustalony przez nauczyciela. 

3. Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: 

o Zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, odpowiedzi na pytania, które dołączone są jako załączniki do 

wiadomości lub plik na platformie. 

o Prezentacje multimedialne, referaty 

o Kartkówki, sprawdziany przygotowywane na platformach internetowych 

4. Nieodesłanie w terminie podanej pracy traktowane jest jako nieprzygotowanie do lekcji lub jest odnotowane w 

dzienniku symbolem „bz”, dalszy brak reakcji ucznia skutkuje oceną niedostateczną lub symbolem „mn” – zleży 

od zakresu materiału. Uczeń ma możliwość poprawy oceny w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

5. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia obecną sytuację ucznia oraz jego wkład włożony w wykonaną pracę. 

Ulegają zmianie wagi ocen wystawianych w czasie nauki zdalnej według schematu: 

o sprawdzian wiadomości oraz praca zlecona przez nauczyciela w randze sprawdzianu (waga 2) 

o pozostałe oceny (waga 1) 

Obniżenie wag nie dotyczy grup rozszerzonych z fizyki. 


